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PUNT I     BESLISSINGEN  

1. Secretariaat algemeen directeur:  
a. Huren conferentie – en audiosysteem voor komende gemeenteraden  

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om - in afwachting van een definitieve oplossing - een conferentie 
– en audiosysteem te huren voor de gemeenteraad van september en dit voor een prijs van € 710,80 excl. BTW of € 860, 
incl. BTW.  
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van aangenomen factuur. 
De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met de kredieten ingeschreven in het 
exploitatiebudget 2019 op AR:6150200 BI: 011999. 

b. Aanpassing overeenkomst tussen het gemeentebestuur en vzw zelzaatse tennisclub (ztc) inzake exploitatie van 
het tennisterreinen oscar boultonstraat – principebeslissing 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de aanpassing aan de overeenkomst.  
De aangepaste overeenkomst wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 

c. Aanstellen secretaris voor commissie financiën op 16 september 2019 
De heer Guy Verbuyst, algemeen directeur, wordt aangewezen als secretaris voor de gemeenteraadscommissie betreffende 
budgetwijziging 2019 die plaatsvindt op 16 september 2019. 

2. Voorstel van antwoord op het verzoekschrift van XXX betreffende onderhoud van de voetpaden in de 
Reigerslaan en Ooievaarslaan: vrijmaken van onkruid en struiken snoeien. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgend antwoord te geven op het verzoekschrift van XXX 
De technische dienst heeft de opdracht ontvangen voor het onderhoud van de voetpaden in de Reigerslaan en 
Ooievaarslaan: vrijmaken van onkruid en struiken snoeien. Ook heeft de technische dienst de opdracht ontvangen om 1 
meter onkruid op de 2 naastliggende percelen bij het kruispunt Ooievaarslaan en Koning Albertlaan te maaien. 

3. Cultuur:  
a. Afsprakennota betreffende lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede – principebeslissing  

Het college van burgemeester en schepenen geeft een principieel akkoord over:  
1. de afsprakennota van het lokale netwerk vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede en  
2. het begroten van de jaarlijkse cofinanciering van het dubbele van het trekkingsrecht ter waarde van 6686 euro in de 
meerjarenplanning. 
De beslissing wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 
Een afschrift van dit collegebeluit wordt overgemaakt aan de waarnemend financieel directeur, de jeugddienst, de 
sportdienst, de bibliotheek, de cultuurraad, het OCMW, Lichtpunt vzw, Samenlevingsopbouw Zelzate en Uit de Marge vzw 

b. Niet-bindende intentieverklaring rond deelname aan het project totem – goedkeuring. 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met een niet-bindende intentieverklaring rond de deelname aan 
het project Totem. 

c. Bibliotheek: tijdelijke sluiting wegens conversie naar eengemaakt bibliotheeksysteem  
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het feit dat het eengemaakt bibliotheeksysteem het sluitstuk 
is van basisinfrastructuur digitale bibliotheek en dat om hier op in te tekenen een overeenkomst dient gesloten te worden 
die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd ter goedkeuring op 23 september 2019. 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de tijdelijke sluiting van de bibliotheek voor het publiek van 
30 september 2019 tot en met 9 oktober 2019, onder voorwaarde dat de overeenkomst basisinfrastructuur digitale 
bibliotheek, waar het eengemaakt bibliotheeksysteem deel van uitmaakt, goedkeurt op 23 september 2019.  
Een afschrift van dit collegebesluit wordt overgemaakt aan de communicatieambtenaar. 

4. Jeugd: dag van de jeugdbeweging 2019 op vrijdag 18 oktober 2019  
De bespreking van dit agendapunt wordt uitgesteld.  

5. Financiële dienst:  



a. Vaststelling en uitvoerbaar verklaring kohier belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde 
reclamedrukwerken en van gelijkgestelde producten kwartaal 1 van aanslagjaar 2019 

Het volgende kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard: belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde 
reclamedrukwerken en van gelijkgestelde producten kwartaal 1 aanslagjaar 2019 – voor een bedrag van 34.018,04 euro en 
65 artikels. 

b. Vaststelling en uitvoerbaar verklaring kohier belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde 
reclamedrukwerken en van gelijkgestelde producten kwartaal 2 van aanslagjaar 2019 

Het volgende kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard: belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde 
reclamedrukwerken en van gelijkgestelde producten kwartaal 2 aanslagjaar 2019 – voor een bedrag van   31.942,63 euro en 
58 artikels. 

6. Aanduiden van een vervanger van Steven De Vuyst als lid van de Raad van Bestuur van IDM – principebeslissing 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad om in de eerstvolgende zitting dhr. Dirk 
Goemaere aan te duiden als vervanger van dhr. Steven De Vuyst als bestuurder in IDM zodat hij diens mandaat kan 
voltooien. 

7. Milieu: 
a. Projectaanvraag ‘samen sociale gezondheidsongelijkheid verminderen’ 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het indienen van de projectaanvraag ‘samen sociale 
gezondheidsongelijkheid verminderen’. 

b. Bevestiging deelname cameraplan IDM 
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 juni 2019 wordt ingetrokken.  
Alvorens te bevestigen in de deelname aan het cameraplan van IDM in de strijd tegen sluikstorten wenst het bestuur de 
kostprijs van de deelname te kennen, berekend op het gebruik van één mobiele camera gedurende 3 maanden.  
Aan IDM wordt een herberekening gevraagd van het financieel aandeel voor de gemeente Zelzate berekend op het gebruik 
van één mobiele camera gedurende 3 maanden. 

c. Begroting recyclagepark IDM  
De bespreking van dit punt wordt uitgesteld. Het college wenst eerst een bijkomende toelichting te krijgen bij de begroting 
2020 van IDM. 

d. Ontwerp nieuw vlaams uitvoeringsplan voor kunststoffen – vraag tot bezwaren of opmerkingen. 
De bespreking van dit punt wordt uitgesteld.  

8. ICT: 
a. Vernieuwen kopieertoestellen via raamcontract provincie oost-vlaanderen  

De bespreking van dit punt wordt uitgesteld. 
b. Telefonie: uitbreiding onderhoudscontract Nextel  

Goedkeuring wordt verleend tot de uitbreiding licentie en het puntencontract voor een nagerekende bedrag van € 2239,56 
excl. BTW of € 2709,86  incl. BTW;  
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van aangenomen factuur. 
De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in 
AR:6142999 BI:011901 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel beheerder, aan de ICT. 

c. Telefonie: invoer van glasvezel en vernieuwen Publilink  
Goedkeuring wordt verleend tot invoer van glasvezel met toebehoren en vernieuwing van Publilink door provider voor een 
nagerekende prijs van een éénmalige uitgave van € 2.050 excl. BTW of € 2.480 incl. BTW en een maandelijkse kost van € 
1.051,19 excl. BTW of 1.271,94€ incl. BTW.  
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van aangenomen factuur. 
De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met de kredieten ingeschreven in het 
exploitatiebudget 2019 onder AR:6142999 BI:011901 en in het investeringsbudget 2019 onder AR:2210000 BI:011999. 
De intergemeentelijke ICT-consulent krijgt opdracht om de telefooncontracten opnieuw te herbekijken volgens de prijzen 
vastgelegd in de productencatalogus van de “Vlaamse Overheid”. 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur en aan de intergemeentelijk ICT-consulent. 

9. Evenementen:  
a. Fabriek energiek op zondag 06 oktober 2019 – goedkeuring evenement. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming dat het evenement ‘Fabriek Energiek’, georganiseerd door 
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen mag doorgaan op zondag 06 oktober 2019. 
De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht. 

b. Openstraatjesdag op zondag 22 september 2019.  
i. Goedkeuring evenement  



Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming dat het evenement “Open Straatjesdag”, georganiseerd 
door Gemeentebestuur Zelzate mag doorgaan op zondag 22 september 2019. 
Volgende straten nemen deel aan het evenement: Karperstraat, Speelplein Karnemelkstraat, Parkplein, Europaplein, 
Suikerkaai rechtover de Technische Dienst, Armand Seghersstraat, Sint-Stevenstraat ‘Vette Gés’, Koningin Fabiolalaan tussen 
huisnrs. 31 en 77, Leegstraat tussen R4-oost en huisnr. 137. 
De deelnemende straten kunnen een onkostennota indienen. Het gemeentebestuur betaald per straat maximum 500 euro 
onkosten terug.  
De betaling zal gebeuren overeenkomstig het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget 2019 onder AR: 649300 BI: 
070900. 
Goedkeuring wordt verleend aan het huren van extra materiaal voor een nagerekende prijs van 1.040 euro incl. BTW.  
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van aangenomen factuur. 
De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in het 
exploitatiebudget 2019 onder AR: 649300 BI: 070900. 
De aanvragers worden hiervan op de hoogte gebracht. 

ii. Goedkeuring tijdelijk politiereglement.  

1. Speelplein Karnemelkstraat 

Artikel 1.1: Het evenement wordt volledig georganiseerd op het afgesloten speelplein. Er zijn geen bijkomende 
verkeersmaatregelen of signalisatie noodzakelijk. 

2. Parkplein 

Artikel 2.1: - Een stilstaan- en parkeerverbod zal worden ingevoerd: 
- in het Parkplein aan beide zijden van het middenplein 
op zondag 22 september 2019 van 14:00u tot 23:00u; 
Artikel 2.2: - Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door het plaatsen van verkeersborden E3 met onderborden 
vermeldende de periode en de tekst “Openstraatjesdag”. 
Deze verkeersborden worden geplaatst langs beide zijden van de rijweg. 
Artikel 2.3: - Een INRIJ- EN DOORRIJVERBOD zal worden ingevoerd: 
- in het Parkplein aan beide zijden van het middenplein 
op zondag 22 september 2019 van 15:00u tot 23:00u 
Artikel 2.4: - Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door het plaatsen van een wegafbakening over de volledige 
breedte van de rijweg: 
- in het Parkplein aan beide kruisingen met de Sierrelaan en aan beide kruisingen met de Heidelaan; 
Deze wegafbakeningen zijn voorzien van het verkeersbord C3, het onderbord type V “evenement” en werkende 
nachtflitslampen. 
Aan de kruispunten worden de passende verkeersborden C31 geplaatst. 
Artikel 2.5: - Een plaatselijke WEGOMLEIDING zal worden voorzien voor het doorgaand verkeer aan volgende straten: 
- Parkplein voor het verkeer komende van de Heidelaan: verder via de Heidelaan; 
- Parkplein voor het verkeer komende van de Sierrelaan: verder via de Sierrelaan; 
Artikel 2.6: - Deze maatregel zal worden kenbaar gemaakt door het plaatsen van verkeersborden F41. 

3. Europaplein 

Artikel 3.1: - Een STILSTAAN- EN PARKEERVERBOD zal worden ingevoerd: 
- in het Europaplein tussen de beide verbindingswegen naar het appartementenblok 
op zondag 22 september 2019 vanaf 11:00u tot 19:00u; 
Artikel 3.2: - Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door het plaatsen van verkeersborden E3 met onderborden 
vermeldende de periode en de tekst “Openstraatjesdag”. 
Deze verkeersborden worden geplaatst langs beide zijden van de rijweg. 
Artikel 3.3: - Een INRIJ- EN DOORRIJVERBOD zal worden ingevoerd:  
- in het Europaplein tussen de beide verbindingswegen naar het appartementenblok 
op zondag 22 september 2019 vanaf 12:00u tot 19:00u; 
Artikel 3.4: - Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door het plaatsen van een wegafbakening over de volledige 
breedte van de rijweg: 
- Europaplein aan de beide verbindingswegen naar het appartementenblok (de toegang naar de achterliggende 
garageboxen blijft bereikbaar); 
Deze wegafbakeningen zijn voorzien van het verkeersbord C3, het onderbord type V “evenement” en werkende 
nachtflitslampen. 



Artikel 3.5: - Deze maatregel wordt VOORAANGEKONDIGD door het plaatsen van wegafbakeningen over de halve breedte 
van de rijweg: 
- in de Parkplein aan het kruispunt met de Delfzijllaan 
- in de Parkplein aan het kruispunt met de Winkelstraat; 
Deze wegafbakeningen zijn voorzien van het verkeersbord C3, het onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”, het 
verkeersbord F45 en werkende nachtflitslampen. 
Aan de kruispunten worden de passende verkeersborden C31 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” geplaatst. 
Artikel 3.6: - Een plaatselijke WEGOMLEIDING zal worden voorzien voor het doorgaand verkeer aan volgende straten: 
- Europaplein voor het verkeer komende van de Delzijllaan: verder via de Delzijllaan; 
- Europaplein voor het verkeer komende van de Winkelstraat: verder via de Winkelstraat; 
Artikel 3.7: - Deze maatregel zal worden kenbaar gemaakt door het plaatsen van verkeersborden F41. 

4. Suikerkaai rechtover de Technische Dienst 

Artikel 4.1: - Een STILSTAAN- EN PARKEERVERBOD is niet nodig, het evenement gaat door op het grasplein zelf. 
Artikel 4.2: - Een INRIJ- EN DOORRIJVERBOD zal worden ingevoerd:  
- in de Suikerkaai tussen het kruispunt met de Boerenstraat en de parkeerhaven rechtover de gemeentelijke 
technische dienst  
op zondag 22 september 2019 vanaf 07:00u tot 22:00u. 
Artikel 4.3: - Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door het plaatsen van een wegafbakening over de volledige 
breedte van de rijweg: 
- in de Suikerkaai aan het kruispunt met de Boerenstraat 
op zondag 22 september 2019 vanaf 07:00u tot 22:00u; 
- in de Suikerkaai aan de parkeerhaven rechtover de gemeentelijke technische dienst 
op zondag 22 september 2019 vanaf 07:00u tot 22:00u. 
Deze wegafbakeningen zijn voorzien van het verkeersbord C3, het onderbord type V “evenement” en werkende 
nachtflitslampen. 
Aan de kruispunten worden de passende verkeersborden C31 geplaatst. 
Artikel 4.4: - Deze maatregel wordt VOORAANGEKONDIGD door het plaatsen van wegafbakeningen over de halve breedte 
van de rijweg: 
- aan de afslag van het rondpunt in de Suikerkaai 
op zondag 22 september 2019 vanaf 07:00u tot 22:00u. 
Deze wegafbakeningen zijn voorzien van het verkeersbord C3, het onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”, het 
verkeersbord F45 en werkende nachtflitslampen. 
Aan de kruispunten worden de passende verkeersborden C31 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” geplaatst. 
Artikel 4.5: - Een plaatselijke WEGOMLEIDING zal worden voorzien voor het doorgaand verkeer aan volgende straten: 
- voor het verkeer op het rondpunt naar de Suikerkaai richting zuid: verder via het rondpunt richting Oude Westtragel 
en de verbindingswegen Oude Westtragel - Suikerkaai 
op zondag 22 september 2019 vanaf 07:00u tot 22:00u; 
- voor het verkeer op de Suikerkaai richting noord aan de Boerenstraat: verder via de verbindingsweg naar de Oude 
Westtragel en zo verder via het rondpunt 
op zondag 22 september 2019 vanaf 07:00u tot 22:00u; 
- voor het verkeer in de Boerenstraat naar de Suikerkaai richting noord: verder via de verbindingsweg naar de Oude 
Westtragel en zo verder via het rondpunt 
op zondag 22 september 2019 vanaf 07:00u tot 22:00u; 
Artikel 4.6: - Deze maatregel zal worden kenbaar gemaakt door het plaatsen van verkeersborden F41. 

5. Armand Seghersstraat 

Artikel 5.1: - Een STILSTAAN- EN PARKEERVERBOD zal worden ingevoerd: 
- in de Armand Seghersstraat doodlopend stuk links (komende van het kanaal) 
vanaf zaterdag 21 september 2019 om 12:00u tot maandag 23 september 2019 om 12:00u; 
Artikel 5.2: - Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door het plaatsen van verkeersborden E3 met onderborden 
vermeldende de periode en de tekst “Openstraatjesdag”. 
Deze verkeersborden worden geplaatst langs beide zijden van de rijweg. 
Artikel 5.3: - Een INRIJ- EN DOORRIJVERBOD zal worden ingevoerd:  
- in de Armand Seghersstraat doodlopend stuk links (komende van het kanaal) 
vanaf zaterdag 21 september 2019 om 12:00u tot maandag 23 september 2019 om 12:00u; 



Artikel 5.4: - Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door het plaatsen van een wegafbakening over de volledige 
breedte van de rijweg: 
- in de Armand Seghersstraat in het doodlopend stuk aan het kruispunt met het andere deel van de straat; 
Deze wegafbakeningen zijn voorzien van het verkeersbord C3, het onderbord type V “evenement” en werkende 
nachtflitslampen. 
Aan de kruispunten worden de passende verkeersborden C31 geplaatst. 
Artikel 5.5: - Een plaatselijke WEGOMLEIDING is niet van toepassing. 

6. Sint-Stevenstraat ‘Vette Gés’ 

Artikel 6.1: - Een STILSTAAN- EN PARKEERVERBOD zal worden ingevoerd: 
- in de Sint-Stevenstraat tussen het kruispunt met de Leegstraat en huisnr. 52 
vanaf zaterdag 21 september 2019 om 12:00u tot maandag 23 september 2019 om 12:00u; 
Artikel 6.2: - Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door het plaatsen van verkeersborden E3 met onderborden 
vermeldende de periode en de tekst “Openstraatjesdag”. 
Deze verkeersborden worden geplaatst langs beide zijden van de rijweg. 
Artikel 6.3: - Een INRIJ- EN DOORRIJVERBOD zal worden ingevoerd:  
- in de Sint-Stevenstraat tussen het kruispunt met de Leegstraat en huisnr. 52 
vanaf zaterdag 21 september 2019 om 12:00u tot maandag 23 september 2019 om 12:00u; 
Artikel 6.4: - Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door het plaatsen van een wegafbakening over de volledige 
breedte van de rijweg: 
- in de Sint-Stevenstraat aan het kruispunt met de Leegstraat; 
- in de Sint-Stevenstraat aan huisnr. 52. 
Deze wegafbakeningen zijn voorzien van het verkeersbord C3, het onderbord type V “evenement” en werkende 
nachtflitslampen. 
Aan de kruispunten worden de passende verkeersborden C31 geplaatst. 
Artikel 6.5: - Deze maatregel wordt VOORAANGEKONDIGD door het plaatsen van wegafbakeningen over de halve breedte 
van de rijweg: 
- in de Sint-Stevenstraat aan het kruispunt met de R4-oost Tractaatweg; 
- in de Sint-Stevenstraat aan het kruispunt met de landbouwweg naar de Sint-Francisdijk 
Deze wegafbakeningen zijn voorzien van het verkeersbord C3, het onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”, het 
verkeersbord F45 en werkende nachtflitslampen. 
Aan de kruispunten worden de passende verkeersborden C31 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” geplaatst. 
Artikel 6.6: - Een plaatselijke WEGOMLEIDING zal worden voorzien voor het doorgaand verkeer aan volgende straten: 
- Leegstraat voor het verkeer naar de R4-oost: verder via de Leegstraat; 
Artikel 6.7: - Deze maatregel zal worden kenbaar gemaakt door het plaatsen van verkeersborden F41. 

7. Koningin Fabiolalaan tussen huisnrs. 31 en 77 

Artikel 7.1: - Een STILSTAAN- EN PARKEERVERBOD zal worden ingevoerd: 
- in de Koningin Fabiolalaan tussen huisnr. 31 en 77 
vanaf zaterdag 21 september 2019 om 18:00u tot maandag 23 september 2019 om 10:00u; 
Artikel 7.2: - Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door het plaatsen van verkeersborden E3 met onderborden 
vermeldende de periode en de tekst “Openstraatjesdag”. 
Deze verkeersborden worden geplaatst langs beide zijden van de rijweg. 
Artikel 7.3: - Een INRIJ- EN DOORRIJVERBOD zal worden ingevoerd:  
- in de Koningin Fabiolalaan tussen huisnr. 31 en 77 
vanaf zaterdag 21 september 2019 om 18:00u tot maandag 23 september 2019 om 10:00u; 
Artikel 7.4: - Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door het plaatsen van een wegafbakening over de volledige 
breedte van de rijweg: 
- in de Koningin Fabiolalaan tussen huisnr. 31 en 77 aan beide zijden van de zone waar de tent komt te staan. 
Deze wegafbakeningen zijn voorzien van het verkeersbord C3, het onderbord type V “evenement” en werkende 
nachtflitslampen. 
Artikel 7.5: - Deze maatregel wordt VOORAANGEKONDIGD door het plaatsen van wegafbakeningen over de halve breedte 
van de rijweg: 
- in de Koningin Fabiolalaan aan huisnr. 31 
- in de Koningin Fabioallaan aan huisnr. 77. 
Deze wegafbakeningen zijn voorzien van het verkeersbord C3, het onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”, het 
verkeersbord F45 en werkende nachtflitslampen. 



Aan de kruispunten worden de passende verkeersborden C31 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” geplaatst. 
Artikel 7.6: - Een plaatselijke WEGOMLEIDING zal worden voorzien voor het doorgaand verkeer aan volgende straten: 
- Groene Briel voor het verkeer naar het resterende deel van de Koningin Fabiolalaan: verder via de Groene Briel, 
Koning Albertlaan en verbindingsweg naar de Koningin Fabiolalaan; 
- Koningin Fabiolalaan voor het verkeer naar de Groene Briel: verder via de verbindingsweg naar de Koning 
Albertlaan, Koning Albertlaan en Groene Briel; 
Artikel 7.7: - Deze maatregel zal worden kenbaar gemaakt door het plaatsen van verkeersborden F41. 

8. Leegstraat tussen R4-oost en huisnr. 137 

Artikel 8.1: - Een STILSTAAN- EN PARKEERVERBOD zal worden ingevoerd: 
- in de Leegstraat tussen R4-oost en huisnr. 137 
op zondag 22 september 2019 van 07:00u tot 22:00u; 
Artikel 8.2: - Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door het plaatsen van verkeersborden E3 met onderborden 
vermeldende de periode en de tekst “Openstraatjesdag”. 
Deze verkeersborden worden geplaatst langs beide zijden van de rijweg. 
Artikel 8.3: - Een INRIJ- EN DOORRIJVERBOD zal worden ingevoerd  
- in de Leegstraat tussen R4-oost en huisnr. 137 
op zondag 22 september 2019 van 07:00u tot 22:00u; 
Artikel 8.4: - Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door het plaatsen van een wegafbakening over de volledige 
breedte van de rijweg: 
- in de Leegstraat aan het kruispunt met de R4-oost; 
- in de Leegstraat aan huisnr. 137. 
Deze wegafbakeningen zijn voorzien van het verkeersbord C3, het onderbord type V “evenement” en werkende 
nachtflitslampen. 
Aan de kruispunten worden de passende verkeersborden C31 geplaatst. Op de R4-oost worden deze herhaald 25 meter voor 
het kruispunt. 
Artikel 8.5: - Deze maatregel wordt VOORAANGEKONDIGD door het plaatsen van wegafbakeningen over de halve breedte 
van de rijweg: 
- in de Leegstraat aan het kruispunt met de Zandstraat 
Deze wegafbakeningen zijn voorzien van het verkeersbord C3, het onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”, het 
verkeersbord F45 en werkende nachtflitslampen. 
Deze maatregel wordt eveneens VOORAANGEKONDIGD door het plaatsen van wegafbakeningen over de halve breedte van 
de rijweg: 
- in de Leegstraat aan het kruispunt met de Kreekstraat - Akkerstraat; 
- in de Leegstraat aan het kruispunt met de Landstraat 
- in de Leegstraat aan het kruispunt met de Sint-Sebastiaanstraat; 
- in de Leegstraat aan het kruispunt met de Wachtebekestraat. 
Deze wegafbakeningen zijn voorzien van het verkeersbord C3, het onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”, werkende 
nachtflitslampen en het onderbord met tekst “Leegstraat afgesloten thv. hnr. 137 - evenement” en “openstraatjesdag 
Karperplein bereikbaar”. 
Aan de kruispunten worden de passende verkeersborden C31 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” geplaatst. 
Artikel 8.6: - Een plaatselijke WEGOMLEIDING zal worden voorzien voor het doorgaand verkeer aan volgende straten: 
- R4-oost kruispunt Leegstraat voor verkeer komende van Gent naar het centrum: verder via de R4-oost Kanaalstraat; 
- R4-oost kruispunt Leegstraat voor verkeer komende van de Kanaalstraat of Nederland of van de Leegstraat zijde 
Wachtebeke: verder via de R4-oost en de Rijkswachtlaan; 
- Leegstraat voor het verkeer komende van het centrum: t.h.v. de Wachtebekestraat verder via de Wachtebekestraat. 
Artikel 8.7: - Deze maatregel zal worden kenbaar gemaakt door het plaatsen van verkeersborden F41. 

9. Algemeen 

Artikel 9.1: - Voor de bussen van OPENBARE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN blijven de routes Marktstraat – Grote Markt 
en Pierets-De Colvenaerplein – Franz Wittoucklaan beschikbaar. 
Artikel 9.2: - Ten allen tijde dient de DOORGANG VOOR DE HULPDIENSTEN op de rijweg gevrijwaard te worden. De gebouwen 
en woningen langsheen het evenement dienen ogenblikkelijk bereikbaar te zijn. 
Artikel 9.3: - De wegafbakening en de verkeersborden moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 
Artikel 9.4: - Dit politiereglement zal worden bekendgemaakt op de wijze voorgeschreven door artikels 285 - 289 van het 
Decreet over het Lokaal Bestuur. 
Artikel 9.5: - Afschrift van huidig politiereglement zal worden overgemaakt aan: 



− de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg;  

− de griffie van de politierechtbank; 
− de lokale politie;  
− de diensten van de Brandweerzone Centrum; 
− de dienst communicatie; 
− en aan de gemeentelijke technische dienst. 

c. Sneukeltoer sint-jan baptist op vrijdag 20 september 2019 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming dat het evenement ‘sneukeltoer Sint Jan Baptist’, 
georganiseerd door PC Sint Jan Baptist mag doorgaan op vrijdag 20 september 2019. 
De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht. 

10. Mobiliteit: herfstrit Hartrijders Hamme vzw op 27 oktober 2019 – aanvraag om toelating voor het organiseren 
van een motortoertocht over het grondgebied 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan HARTRIJDERS HAMME VZW, om op zondag 27 OKTOBER 
2019 een MOTORTOERTOCHT “Herfstrit” te organiseren. 
Alle deelnemers dienen zich aan de wegcode te houden. De instructies van de politiediensten dienen te worden gevolgd. 
De aanvrager/organisator krijgt toelating om op het parcours aanduidingen, eventueel op een tijdelijke constructie, te 
plaatsen. De aanvrager/organisator plaatst de aanduidingen zelf en verwijdert alle geplaatste aanduidingen ogenblikkelijk na 
de fietstochten. De aanduidingen vermelden duidelijk de gegevens van de organisator. 
Ter hoogte van de kruising R4 - N423 Tractaatweg - Leegstraat moet op duidelijke wijze worden gewaarschuwd voor een 
gevaarlijke oversteek. 
De aanduidingen van het parcours mogen geen andere verkeersborden onleesbaar, verbergen of onzichtbaar maken. Ze 
mogen ook geen aanpassingen aanbrengen aan verkeersborden. 
De aanduidingen mogen het verkeer op openbare weg niet hinderen. 
Onderhavige toelating ontslaat de aanvrager/organisator niet van het naleven van alle wettelijke bepalingen, verplichtingen 
en voorschriften, zoals onder meer: 
− het aanvragen en verkrijgen van een eventueel vereiste toelating van de wegbeheerder verschillend van het 

gemeentebestuur; 
− het aanvragen en verkrijgen van eventueel andere vereiste vergunningen, toelatingen of machtigingen. 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager. 

11. Wijzigen van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en ocmw-raad m.b.t. De 
gemeenteraadscommissie. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de wijzigingen aan artikel 36 §4 van het huishoudelijk reglement van de 
gemeente- en OCMW-raad principieel goed. 
Het aangepaste huishoudelijk reglement van de gemeente- en OCMW-raad wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
eerstkomende gemeenteraad. 

12. Bevolking: 
1. Ambtelijke schrappingen 

XXX  vroeger ingeschreven op het adres XXX, is bij herhaaldelijk onderzoek door de politie niet meer aangetroffen op 
voormeld adres. 
De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt met zijn verslag d.d. 3 september 2019 voor om betrokkene ambtshalve te 
schrappen uit het bevolkingsregister. 
Beslissing:akkoord 

2. Huisnummering Sint-Stevenstraat 14 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de toekenning van volgende huisnummers: 
- 14/A000, 14/B000, 14/C000, 14/D000, 14/000E, 14/F000 

3. Huisnummering Sint-Stevenstraat 37 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de toekenning van volgende huisnummers: 37/A000 en 
37/B000 

13. Goedkeuring notulen college d.d. 29 augustus 2019  
Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de notulen van de beraadslagingen van het college 
d.d. 29 augustus 2019. 

14. Project 2019/605 – onkruidbeheer verhardingen 2019 - verlenging 3 - goedkeuring vorderingsstaat 4 
Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 4 van Pro Natura, Galgenstraat 60 te 9900 Eeklo voor de opdracht 
“Onkruidbeheer verhardingen 2019 - verlenging 3” voor een bedrag van € 3.195,38 excl. btw of € 3.866,41 incl. 21% btw (€ 
671,03 Btw medecontractant), waardoor de werken een bedrag bereiken van € 15.108,86 excl. btw of € 18.281,72 incl. 21% 
btw. Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement LNE - 
afdeling milieu-integratie en subsidiëringen, Koning AlbertII-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel. 



De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in 2019 in het beleidsdomein omgeving 020000/6139999. 
De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst. 

15. Herstelvordering gebedsruimte (turkse multiculturele vereniging zelzate) 

De Turkse Multiculturele Vereniging Zelzate heeft nog tot 26 september 2019 om hun bouwaanvraag in te trekken. Het 
college van burgemeester en schepenen beslist aldus om voorlopig geen herstelvordering te laten opmaken.  
PUNT II BETALINGSBEVELEN 
Goedkeuring lijst nrs. 2019/94. 
PUNT III KENNISGEVINGEN  
1. Verslag van de werkgroep r4wo van 27 juni 2019. 
2. Presentatie ambtelijke werkgroep van de vervoerregio van 30 augustus 2019. 
3. Verslag van de werkgroep r4wo over de doortocht en ontsluitingsweg ip karnemelkstraat: 

a. het verslag ve241 
b. de stukken over de doortocht (dezelfde als diegene die reeds op het college van 21/08/2019 stonden, maar 

ook nodig zijn om het verslag te volgen) 
c. de stukken over de ruimtelijke ontsluitingsstudie van ip karnemelkstraat (met en zonder ‘trackchanges’). 

4. E-mail d.d. 30 augustus 2019 van gemeenteraadslid Frank Bruggeman betreffende vragen budget. 
5. Brief d.d. 26 augustus 2019 van federale dienst gouverneur betreffende goedkeuring dotatiebesluit inzake 

hulpverleningszone centrum: wijziging exploitatiedotatie en investeringsdotatie voor 2019. 
Brief d.d. 28 augustus 2019 van expertisekantoor VESEC bvba betreffende rechtszaak Mingolla / Van De Genachte Carlo 
betreffende installatievergadering d.d. 5 september 2019 te waarschoot. 

7. Gemeentelijke administratieve sanctie voor volgende inbreuk: loslopende dieren – 75 euro  
8. Uitnodigingen:  

− Vanwege IDM: werkgroep milieu d.d. 13 september 2019 9u30 - 12u00 te idm lokeren, zelebaan 142, 9160 
lokeren. 

− Vanwege Indaver: studiedag kunststofafval d.d. 27 september 2019 10u00 – 14u30 te Indaver, Hooge Maey / 
Rode Weel, 2030 antwerpen (inschrijven voor 9 september 2019). 

− Vanwege Anders Wachtebeke: academische zitting n.a.v. 20-jarig bestaan 19u00 te cultuurhuis ’t Safarken, 
9185 Wachtebeke. 

 
Hierop wordt de vergadering gesloten. 
 

dagtekening als boven, 
 
 
In opdracht: 
De algemeen directeur,         de burgemeester-voorzitter, 


